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Afwezig

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Openluchtfilm Zevergem
2020
Het college

Feiten en context
Op 28 augustus 2020 wordt een openluchtfilm georganiseerd in het Dorp in Zevergem, onder
voorbehoud van verstrenging van de maatregelen omtrent COVID 19. Aangezien er voor dit
evenement gebruik wordt gemaakt van het openbaar domein, is het noodzakelijk de nodige
veiligheidsmaatregelen te nemen in het belang van de weggebruikers en de deelnemers.

Hogere regelgeving
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Wet betreffende de politie over het wegverkeer, voornamelijk artikel 14
Algerneen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, voornamelijk artikel 60 tot en met artikel 78
Ministerieel besluit van ll oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 20L7, i.h.b. artikel 285 en artikel 286
Omzendbrief nopens de wegsignalisatie
Bepalingen van hoofdstuk 10 van het Standaardbestek 250 versie 3.1 voor de
wegenbouw in Vlaanderen

Adviezen
De politie geeft gunstig advies op het signalisatieplan

Motivering
Aangezien er voor dit evenement gebruik wordt gemaakt van het openbaar domein, is het
noodzakelijk de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen in het belang van de weggebruikers

Besluit:

Aftikel

1.
De openbare weg, Dorp (Zevergem

- dorpskern) zal verkeelsvrij gemaakt worden ter
gelegenheid van het inrichten van een openluchtfilm op 28 augustus 2020, van 12 uurto$ 24
uur.
De openbare weg Dorp zal afgesloten worden door middel van nadars met verkeersborden
C3. De signalisatie zal geplaatst worden aan het kruispunt Dorp / Blijpoel en aan de rotonde
Veldstraat / Pont-Zuid. Een bijkomende afsluiting in het kader van COVID-19 wordt geplaatst
ter hoogte van beide ingangen van de kermis.

Artikel 2.

Op de parking langs de kerk in Zevergem, aan de overzijde hiervan en op het plein voor café

Boldershof, zal een stilstaan- en parkeerverbod gelden op vrijdag 28 augustus 2020 van 12
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uurtot 24uur. De verkeersborden E3 (=s¡¡¡r¡.an en parkeren verboden) zullen minstens 24u
op voorhand door de dienst Grondzaken geplaatst worden.
Artikel 3.
Een omleiding is voorzien via Pont-Noord, Molenstraat en Veldstraat. De bussen van De Lijn
volgen deze omleiding naar Zwijnaarde. Het verkèersbord F45 (= doodlopende straat) zal
geplaatst worden ter hoogte van het kruispunt Pont-Noord / Molenstraat (richting Dorp) en
ter hoogte van het kruispunt Veldstraat / Molenstraat (richting Pont-Zuid).

AÉikel

4.

.

De dienst Grondzaken van De Pinte zal ervoor zorgen dat de verkeersborden en nadars ter
plaatse zijn. De signalisatie zal door de inrichters stipt worden aangebracht en verwijderd.

Artikel 5.
De bewoners langsheen het parcours zullen ingelicht worden over de gewijzigde
verkeerssi g na isatie door de aa nvra ger/i n richter.
I

AÊikel 6.
Afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan:
o Aanvrager/inrichter
o Politiezone Schelde-Leie, Hoofdcommissariaat De Pinte
r Wijkpolitiegemeentehuis
o Parket van de Procureur des Konings
. Dienst 101
. Brandweer Gent
. Dienst IOO/LL2
. Dienst Grondzaken De Pinte
o Dienst vrije Tijd De Pinte
. Communicatieambtenaar
. De LiJn Oost-Vlaanderen
Namens het college van burgemeester en schepenen
get. Veerle Goethals
get. Vincent Van Peteghem
Algemeen directeur
Burgemeester
Voor gel ijkvormi g afschrift
De Pinte, L4/08/202O

erle Goethals
Algemeen directeur
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